Ekoprojekt dla testowanych produktów
Dyrektywa 209/125/WE Parlamentu Europejskiego wchodzi w życie z dniem 01.01.2022. W potocznym
języku nazywa się to dyrektywą w sprawie ekoprojektu.
Od tego momentu wszyscy europejscy producenci muszą przestrzegać wartości emisji dla wkładów
kominkowych i pieców. Jest to konsensus, na który zgodziły się wszystkie kraje europejskie.
Celem tego działania jest poprawa jakości powietrza w Unii Europejskiej. Należy zauważyć że
w ciągu ostatnich 10 lat sytuacja stopniowo się poprawiała, a powietrze nigdy nie było tak czyste, jak jest
dziś od rewolucji przemysłowej. Fakt, że ogień drewna nie jest główną przyczyną „złego powietrza”
nie powinno się tutaj pomijać. Mimo to jesteśmy bardzo za tym, by wkładać jeszcze więcej
wysiłku na rzecz ich dalszej poprawy. Dlatego nasze produkty, którze sprzedajemy w całej Europie są
znacznie
lepsze
w
swoich
wartościach
niż
to,
czego
obecnie
wymagaja
Unia Europejska.
Co to oznacza dla produktów Spartherm?
Produkty Spartherm spełniają znacznie bardziej rygorystyczne wymagania, jak BImSchV2 w Niemczech,
czy rozporządzenie 15 A w Austrii, które są bardziej rygorystyczne niż dyrektywa w sprawie ekoprojektu na
rok 2022.
Trudność polega bardziej na wymaganiach UE dla jednostek testujących i weryfikacji certyfikatów
testowych. Nie są one jasne i prowadzą do niepewności w ośrodkach badawczych. Dlatego nadal konieczne
jest szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób należy interpretować teksty dyrektywy. Następnie wszystkie
testy muszą zostać sprawdzone i certyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie ekoprojektu.
Wymagane wartości dla zamkniętych komór spalania dla wkładów kominkowych i pieców to w szczegółach:
			
40 mg/m³
1500 mg/m³
200mg/m³ >
65 %
Spartherm spełnia te wymagania dzięki swoim wkładom kominkowym i piecom. Można to szczegółowo
przeczytać w cennikach w części „Dane techniczne”.
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Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów
wykonanych na zamówienie
Artykuł 1 rozporządzenia w sprawie ekoprojektu / punkt 2: Rozporządzenie nie ma zastosowania:
d) miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, które nie są montowane fabrycznie lub nie są
dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez jednego producenta, które mają być
zmontowane na miejscu.
Produkt na zamówienie to unikat i jest dostarczany przez Spartherm jako komponent do budowy kominka na
miejscu. Produkty wykonane na zamówienie są niezależnie niedozwolone lub nie nadają się jako indywidualne
grzejniki do pomieszczeń. Gotowy produkt powstaje poprzez zbudowanie zduna zgodnie z jego projektem i
układem technicznym, doborem materiałów i kunsztem rzemieślniczym.
W rezultacie rozporządzenie w sprawie ekoprojektu nie ma zastosowania do produktów wykonanych na zamówienie.
Instalator systemu musi z wyprzedzeniem wyjaśnić odbiór przez władze lub kominiarzy i przeprowadzić go
po zakończeniu budowy.
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